Colegiul Economic Administrativ, Iaşi
Subiecte pentru – Etapa interjudeţeană a Concursului Inetrjudeţean „Dumitru Rusu”

CONCURSUL INTERJUDEŢEAN „DUMITRU RUSU”
Etapa interjudeteană
MAI 2017
Secţiunea: Contabilitatea evenimentelor şi tranzacţiilor
Clasa: a XI-a





Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Este permisă utilizarea calculatorului în timpul desfăşurării probei.
In timpul desfăşurării probei, elevul poate consulta Planul General de Conturi

I.1.Pentru fiecare din cerințele de mai jos, scrieți pe foaia de examen, litera corespunzătoare
răspunsului corect(10 p):
1.După depunerea integrală a aporturilor, capitalul social al unei societăți este reflectat în:
a) debitul contului 456;
b) debitul contului 1012;
c) creditul contului 1011;
d) creditul contului 1012.
2.Stabiliți care este contul în care se înregistrează valoarea facturii de încasat pentru vânzarea unui
utilaj:
a) 4111;
b) 461;
c) 462;
d) 401.
3. Pe data de 30 septembrie N, se pune în funcțiune o instalație de cu valoarea de intrare de 150.000
lei, amortizată liniar în 5 ani. La sfârșitul anului N+2, instalația este vândută la prețul de 80.000 lei.
Această tranzacție, urmată de scoaterea din evidență, generează:
a) un venit de 80.000 lei și o cheltuială de 150.000 lei;
b) o cheltuială de 2.500 lei;
c) un venit de 80.000 lei și o cheltuială de 82.500 lei;
d) un venit de 80.000 lei și o cheltuială de 60.000 lei.
4. Stabiliți ce semnifică formula contabilă: 603=303
a) darea în folosință a echipamentului de protecție;
b) achiziția echipamentului de protecție;
c) închiderea contului de cheltuieli privind cheltuieli de natura obiectelor de inventar;
d) nici o variantă de mai sus nu e corectă.
5. La obținerea unui împrumut din emisiunea de obligațiuni, datoria față de obligatari este evidențiată
la nivelul:
a) valorii nominale a obligațiunilor;
b) valorii de rambursare;
c) valorii de emisiune
d) valorii de vânzare.
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I.2. Transcrieti pe foaia de examen litera corespunzătoare fiecărui enunț și notați în dreptul ei litera A,
dacă apreciați că enunțul este adevărat sau litera F, dacă apreciați că enunțul este fals.
(10p)
a. Modernizarea nu duce la creşterea valorii imobilizărilor.
b. Valoarea de emisiune a unei acţiuni se calculează ca raport între valoarea capitalului social şi
numărul de acţiuni
c. Salariile brute reprezintă pentru agentul economic o datorie.
d. Materiile prime sunt bunuri cumpărate în scopul vânzării.
e. Amortizarea imobilizărilor se înregistrează în cazul unei deprecieri reversibile.
I.3. In coloana A sunt indicate operații economice, iar în coloana B diferite formule contabile. Scrieți
pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A și litera corespunzătoare din
coloana B (10p)
(10p)
A. Operaţii economice
B. Formule contabile
1.Achiziția unui program informatic
a. 461 = %
conform facturii fiscale
7583
4427
2. donarea unui calculator
b. 4753 = 214
3. înregistrarea amortizării mobilierului
c. 542 = 5311
4. acordarea unui avans de trezorerie
d. % = 404
administratorului
208
4426
5. vânzarea unei licenţe cu factură
e. 6811 = 2814

II. Înregistraţi în contabilitate tranzacțiile: (5p)
1. Societatea ALFA a achiziţionat un microbuz la un preţ de 200.000 lei, conform facturii. Preţul
include şi licenţa de circulaţie pe o perioadă de 5 ani. Licenţa este evaluată la 20.000 lei.
2. Administratorul primește un avans de trezorerie în sumă de 5.000 lei pentru deplasarea în vederea
achiziționării unor piese de schimb. La întoarcere din deplasare justifică avansul primit astfel: factura
reprezentând piesele de schimb achiziționate de 3.200 lei, cheltuieli de transport – 1.100 lei. Diferența
o restituie la casierie.(10p)
3.Se rambursează la scadență rata de 8.000 lei aferentă unui credit bancar pe ternen lung și dobânda
datorată în sumă de 200 lei, conform extras de cont. (5p)
III. (40p)
Societatea comercială CONTA S.R.L. ce are ca obiect de activitate comerțul cu amănuntul.
La începutul lunii aprilie 2017 prezintă următoarele solduri ale conturilor:
SiD 371=15.500 lei, SiC 378=2.300 lei, SiC 4428= 2.475 lei.
În cursul lunii au loc următoarele operațiuni economico-financiare:
1. Pe 5 aprilie 2017, se achiziționează mărfuri de 10.000 lei, TVA 19 %, cu factura fiscala nr 23. 2.
Conform notei de recepție nr 102, în aceeași zi, se determină prețul cu amănuntul știind că adaosul
comercial practicat este de 25%.
3. Pe data de 12 aprilie 2017, se vând mărfuri cu numerar în sumă de 20.000 lei, conf. chitanța nr 12.
4. Numerarul încasat se depune intergral în cont.
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5. La sfârșitul lunii se descarcă gestiunea de mărfurile vândute.
6. Se efectuează regularizarea TVA-ului.
7. Închiderea conturilor de venituri și cheltuieli.
Notă: Calculele vor fi efectuate cu 2 zecimale.
Completați registrul jurnal pentru tranzacțiile de mai sus.
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